
Dimarts, 17 de maig de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

ANUNCI

EL Ple de l'ajuntament, a la seva sessió ordinària de data 25 de febrer de 2016, acordà la modificació dels estatuts 
reguladors del Consell Assessor del Comerç i del Consum, un cop definitivament aprovat el text de la modificació es 
publica a la present en annex:

ANNEX.

Primer.- Aprovar la modificació del estatuts reguladors del Consell Assessor del Comerç i del Consum, conforme al 
següent detall:

1) Modificar l'article 6.5 que diu:

"5. Són Vocals del Consell:

a) Un representant designat per cada grup polític amb representació a l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.
b) Un representant de la Cambra de Comerç de Palau-solità i Plegamans.
c) Un representant de les Associacions de Veïns.
d) Un representant de cadascuna de les associacions de comerciants."

que restaria redactat, una vegada modificat, de la següent manera:

"5. Són Vocals del Consell:

a) Un representant designat per cada grup polític amb representació a l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.
b) Un representant de la Cambra de Comerç de Sabadell.
c) Un representant de PIMEC Comerç del Vallès Occidental.
d) Un representant de les Associacions de Veïns.
e) Un representant de cadascuna de les associacions de comerciants.
f) Un/a treballador/a municipal de l'Àrea de Comerç, Consum, Fires i Mercats, qui també farà les funcions de secretari/a  
del Consell."

2) Modificar l'article 6.3, on diu:

"3. La secretaria correspon a l'assessor jurídic de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans."

que restaria redactat de la següent manera:

"3. La secretaria correspondrà a la persona que l'Alcaldia o bé el/la regidor/a delgat/da designin d'entre el personal 
municipal adscrit a l'Àrea de Comerç, Consum i Fires i Mercats."

Segon.- Exposar durant el termini de trenta dies els esmentats estatuts en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler 
d'edictes municipal, als efectes que es puguin presentar reclamacions i suggeriments. Si transcorregut aquest termini no 
s'ha produït cap al·legació, s'entendrà definitivament aprovat.

Tercer.- Facultar a l'Alcaldessa-Presidenta o persona en qui delegui per signar tota la documentació necessària per a 
l'efectivitat dels presents acords.

I perquè consti, expedeixo aquest certificat amb el vistiplau de l'alcaldessa.

Palau-solità i Plegamans, 5 de maig de 2016
L'alcaldessa, Teresa Padrós Casañas

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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